กฎหมายเครืองหมายการค้าฉบับใหม่
การประกอบธุรกิจในยุคปั จจุบนั มีการพัฒนาและแข่งขันกันมากขึ น เครื องหมายการค้ าซึง เป็ นหนึง ใน
เครื องมือส่งเสริ มการตลาดทีสําคัญทีทําให้ ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจเลือกซื อสินค้ าจึงยิงทวีความสําคัญขึ นตามลําดับ
กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาได้ ตระหนักในข้ อเท็จจริ งดังกล่าว จึงได้ ปรับปรุ งแก้ ไขกฏหมายเครื องหมาย
การค้ า เพือทําให้ ระบบการให้ ความคุ้มครองเครื องหมายการค้ าของประเทศไทยมีความก้ าวหน้ า เหมาะสม เท่า
ทันต่อการเปลียนแปลงทางการค้ า ซึง จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริ โภค ตลอดจนเป็ นการส่งเสริ ม
การค้ าของประเทศ โดยเมือวันที 45 กุมภาพันธ์ 6778 สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ มีมติเห็นสมควรให้
ประกาศใช้ ร่างพระราชบัญญัตเิ ครื องหมายการค้ า (ฉบับที ..) พ.ศ. ....เป็ นกฎหมาย โดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดังนี 
1. ขยายขอบเขตการให้ ความคุ้มครองไปยังเครื องหมายเสียง เนืองจากการประกอบธุรกิจใน
ปั จจุบนั มีการแข่งขันสูงขึ น การคิดค้ นกลยุทธ์ทางการตลาดในการนําเสนอสินค้ าจึงเปลียนแปลงไป โดยมีการนํา
เครื องหมายการค้ ารู ปแบบใหม่ คือ เสียง ซึง เป็ นเครื องหมายทีไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตามาใช้ ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้ า เพือให้ สามารถจดจําได้ ง่ายและไม่สบั สนหลงผิด โดยมีตวั อย่างเครื องหมายเสียงทีเป็ นทีร้ ู จกั
และคุ้นเคยของสาธารณชน เช่น เสียงดนตรี จากรถขายไอศครี ม เสียงเริ มต้ นรายการโทรทัศน์ เสียงเริ มต้ นรายการ
ข่าง เป็ นต้ น
กฎหมายเครื องหมายการค้ าฉบับใหม่นี จึงได้ มีการขยายขอบเขตการให้ ความคุ้มครองไปยังเครื องหมาย
ดังกล่าว เพือให้ สามารถรับจดทะเบียนเสียงเป็ นเครื องหมายการค้ าได้ ซึง จะทําให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจสามารถใช้
เครื องหมายเสียงในการส่งเสริ มการตลาด โดยจะทําให้ สินค้ าเป็ นทีร้ ู จกั ต่อผู้บริ โภคอย่างรวดเร็ ว อันจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้ า
2. ปรั บปรุ งขัน ตอน และระยะเวลาการจดทะเบียนให้ มีความชัดเจนและรวดเร็วมากขึน โดย
ยกเลิกขันตอนที

ให้ ผ้ ขู อจดทะเบียนหลายรายซึง ยืนคําขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้ าทีเหมือนหรื อคล้ ายกันไป
ตกลงกัน ว่ารายหนึง รายใดจะเป็ นผู้ขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้ าและให้ นายทะเบียนดําเนินการเกียวกับคํา
ขอจดทะเบียนทีได้ ยืนไว้ เป็ นรายแรกก่อน
นอกจากนี  ได้ มีการลดระยะเวลาปฏิบตั ิตามคําสัง ของนายทะเบียน การคัดค้ าน การโต้ แย้ ง การอุทธรณ์
คําสัง ของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการ การปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ จาก 8B วัน เหลือ
CB วัน ซึง จะทําให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจได้ รับการจดทะเบียนเครื องหมายการค้ าเร็ วยิงขึน อันเป็ นการสนองตอบต่อการ
ประกอบธุรกิจในยุคปั จจุบนั

3. กําหนดบทกําหนดโทษสําหรั บการนําหีบห่ อหรื อภาชนะทีแสดงเครื องหมายการค้ าของ
บุคคลอืน ทีจดทะเบียนไว้ มาใช้ สําหรั บสินค้ าของตนเองหรื อของบุคคลอืน เพือให้ ประชาชนหลงเชือว่ า
เป็ นสินค้ าของเจ้ าของเครื องหมายการค้ านัน เพือเป็ นการคุ้มครองผู้บริ โภคและเจ้ าของเครื องหมายการค้ า
เนืองจากปั จจุบนั มีการนําหีบห่อหรื อภาชนะทีมีเครื องหมายการค้ าทีจดทะเบียนแล้ วของบุคคลอืนมาบรรจุสนิ ค้ าที
ไม่ใช่สินค้ าของเจ้ าของเครื องหมายการค้ านัน เช่น นํ ามันเครื อง ยาสระผม เป็ นต้ น โดยมีเจตนาทีจะให้ ผ้ ซู ื อ/
ผู้บริ โภค หลงเชือว่าเป็ นสินค้ าของเจ้ าของเครื องหมายการค้ าจดทะเบียน ซึง ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อเจ้ าของ
เครื องหมายการค้ าดังกล่าว และอาจก่อให้ เกิดอันตรายแก่ผ้ บู ริ โภคได้ โดยเฉพาะอย่างยิงสินค้ าอาหาร และยา
เป็ นต้ น
4. ปรั บปรุ งอัตราค่ าธรรมเนียมท้ ายพระราชบัญญัติ เพือให้ เหมาะสมและทันต่อสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจในปั จจุบนั โดยการปรับค่าธรรมเนียมเพิมขึ น ๑ เท่าตัวทุกรายการ เช่น ค่าธรรมเนียมคําคัดค้ ายเดิม
ฉบับละ 4,BBB บาท ใหม่ ฉบับละ 6,BBB บาท เป็ นต้ น นอกจากนี  ได้ มีการปรับวิธีคิดค่าธรรมเนียมในส่วนของการ
ยืนคําขอจดทะเบียน การจดทะเบียน และการต่ออายุจากเกิมทีคิดเป็ นรายการสินค้ า/บริ การ เป็ น หากสินค้ า/
บริ การแต่ละจําพวก 4 ถึง 7 อย่าง คิดเป็ นรายการสินค้ า/บริ การ และหากสินค้ า/บริ การ แต่ละจําพวก มากกว่า 7
อย่าง คิดเป็ นจําพวก ทังนี
  การคิดเป็ นจําพวกจะสอดคล้ องกับการคิดค่าธรรมเนียมของพิธีสารมาดริ ด (Madrid
Protocol) ซึง ประเทศไทยกําลังจะเข้ าเป็ นภาคี
5. เพิมบทบัญญัตใิ นส่ วนทีเกียวกับการจดทะเบียนเครื องหมายการค้ าภายใต้ พธิ ีสารมาดริด
(Madrid Protocol) เพือให้ มีกฎหมายรองรับการเข้ าเป็ นภาคีพิธีสารมาดริ ดซึง จะเป็ นการอํานวยความสะดวก
ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการและผู้สง่ ออกของไทยในการยืนคําขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้ าไปยังประเทศสมาชิกของ
พิธีสารดังกล่าวอีก 8G ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป จีน ญีปนุ่ เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ
ประเทศในกลุม่ อาเซียน ได้ แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ กัมพูชา และลาว โดยเมือกฎหมายมีผลใช้ บงั คับ
ผู้ประกอบการจะสามารถมายืนขอจดทะเบียนได้ ทีกรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ แทนการเดินทาง
ไปยังประเทศนัน
ทังนี
  กฎหมายเครื องหมายการค้ าฉบับใหม่นี ในส่วนของการขยายขอบเขตความคุ้มครองไปยัง
เครื องหมายเสียง การปรับปรุ งขันตอนและระยะเวลาการจดทะเบี

ยน บทกําหนดโทษ และการปรับปรุ งอัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะมีผลใช้ บงั คับเมือพ้ นกําหนด 8B วัน นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนการจด
ทะเบียนเครื องหมายการค้ าภายใต้ พิธีสารมาดริ ด (Madrid Protocol) จะมีผลใช้ บงั คับโดยการตราราชกฤษฎี
กําหนดวันใช้ บงั คับต่อไป•
คัดลอกมาจาก รายงานประจําปี 2558 กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา หน้ า 64-67

Recent Amendment to Trademark Act
In the business environment where the competition is getting ever more advanced,
complicated and intense, figuring out the way to best utilize a marketing tool that could effectively
influence consumer’ decisions – that is, a trademark, is thus more important for survival of major
players in the market.
Having recognized this fact, the Department of Intellectual Property has been keeping abreast
of new development of international trademark law so as to revise and introduce appropriate
amendment to Thai law and mark our trademark protection system more effective, modern, and
responsive to the changing environment in trade. Revisions to Thai trademark law will also be
advantageous to business owners, consumers, and the nation’s trade outlook. On February 18, 2016
the National Legislative Assembly (NLA) passed the Bill for Amendment to the Trademark Act (No.
xxxxx) B.E. xxxx. The amendment covers important aspects at follows.

1. Broadening the scope of protection to include sound marks. As the competition in
the market has been intensifying, many business operators have periodically introduced new
marketing strategies to best present their products to the market and one of these strategies in the use
of new form of trademark – that is, sound mark. Sound mark is a non-visual mark used in advertising
the product, allowing people to easily remember and not being misled or confused the product with
similar products in the market by way of repeating the same pattern of sound until the public is very
well familiar with the unique melody or pattern of such sound mark. The examples are the music form
ice-cream bikes, the rhythmic melody or jingles played at the beginning of TV shows or news
programs.
This Bill has broadened its scope to protect sound marks as described above by legalizing
the protection and registration of sound marks as another official type of trademarks. With legallyprotected sound mark, business operators are encouraged to take advantage of this opportunity by
creating and commercially exploiting their distinctive sound marks as part of their marketing campaign
to make people quickly remember their products. The success in commercial exploitation of sound
marks will expectantly contribute to a better competitive standing of Thai businesses.

2. Streamlining the registration process. This involves the elimination of practice that, in
case of multiple applicants filing for registration of the same or similar trademark, there would be
arrangement for negotiation between/among these applicants to get a conclusion of who is most
appropriate to proceed with the registration, Following the revision of registration process, the registrar
is to carry out the registration of trademark for the first person filing the application.
In addition, there has been a changing maximum number of days for taking actions in
response to the Registrar’s order, or for opposing, challenging, and appealing to the Committee the
Registrar’s order, or complying with the Committee’s decision in response to the appeal from 90 day to
60 days. Reduction of time duration will generally enable a shorter time required for trademark
registration, being well responsive to a demanding pace of business nowadays.

3. Provisions governing penalties for the violation of trademark by using the
packaging or wrappings displaying other person’s trademark for his/her own or a third party’s
product (or known as refilling practices) to make the public believe that the material inside is a
real product of the trademark owner. These provisions are for the benefit of both consumers and
trademark owners. The refilling practices have been increasingly widespread phenomenon that
happens to such product categories as lubricant, shampoo, etc., assuredly causing damage to the
infringed trademark owners and possibly be harmful to consumers, especially if the products are food,
medicine, or similar items.

4. A twofold increase in fees as shown in the schedule of fees annexed to the
Trademark Act. This increase – for example, the opposition fee from THB 1,000 per request to THB
2,000 per request, is to meet the current economic situations. Moreover, the calculation of fees for
processing the registration application, granting the registration, and renewal of trademark registration
is also revised. The previous method of fee calculation in all cases was based on the number of
products/services items. Now, of the number of products/services under each class is more than 5, a
multi-class filing system where the basis for calculating fee turns to the number of classes is to be
applied instead. This revised fee calculation system is in conformity to the method under Madrid
Protocol to which Thailand’s accession will be effective soon.

5. More provisions governing the registration under Madrid Protocol. This is to ensure
that Thailand has proper legislation in alignment with Madrid Protocol to facilitate the registration of

trademarks by Thai business owners and exporters in 97 countries which are also parties to Madrid
Protocol, e.g. USA, EU countries, China, Japan, Korea, Australia, New Zealand, and such ASEAN
countries as Singapore, Vietnam, Philippines, Cambodia, and Lao. Upon the enforcement of this law,
any business operators who want to have their trademarks registered in other jurisdictions could just
go to the Department of Intellectual Property to file the applications for trademark registration to be in
effect in other Madrid Protocol member countries, rather than travel to every single country to initiate
the filing in person.
Provisions of the Amendment to Trademark Act specifically addressing the broadening scope
of protection to include sound mark, the streamlined registration system which helps shorten and
quicken the overall trademark registration process, the penalties, and fee adjustment will become
effective after 90 days from the publication in the Government Gazette, while the provisions involving
trademark registration under Madrid Protocol will come into force upon enactment of the relevant
Royal Decree prescribing a specific date of enforcement•

